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   چکیده

از سـوي دیگـر   . ران از سال هاي گذشته مقوله هایی از علوم رفتاري و فلسفه را در مورد ماهیت تفکر و رفتار بشر، به کمک گرفته انـد معما

در واقع دو بعد روحی و کالبدي انسان از . هاي معماري اخیر نشان می دهد که باورهاي طراحان و مردم راجع به محیط متفاوت استنظریه

  .ا امروز در پی پاسخ به پرسش هاي کلیدي و روزآمد براي رفع نیازهاي خود بوده استروزگاران کهن ت

زیر در راستاي پاسخ به هاین سوال که تا په میزان علم روانشناسی محیطی در معمـاري و طراحـی فضـا مـوثر اسـت در ابتـدا بـه        پژوهش 

روانشناسی محیطی  انتها به نقش دانش ري می پردازد و درفضاهاي شه درررسی آن و سپس بپرداخته  روانشناسی محیطیشناخت مقوله 

قرار  شناختو  مورد بررسیدراین بین نیازهاي انسانی که عامل جهت دهی به رفتارها می باشد  پرداحته شده ودرطراحی فضاهاي شهري 

  .  می گیرد

محـیط  ایجاد انگیزش و ترویج رفتارهاي پایدار کـاربران  بخشی راهبردهاي ارایه شده براي  به ارزیابی میزان اثرر نهایت پژوهش دمسیر لذا 

این مقاله کوشیده است که از منظر معماري و نیز روانشناسی فردي و اجتماعی به کارکرد ها و پیوندهاي این دو پرداخته شود . می پردازد

  . ري و روانشناسی را تقلیل دهدو با آسیب شناسی و نیز تاکید بر ضرورت هاي ساخت جامعه آرمانی فاصله ناخواسته بین معما
  

    .روانشناسی محیطی ، ادراك محیطی در معماري، روانشناسی فردي و اجتماعی :کلیدي هاي واژه
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   مقدمه -1

ایم  که تمام تالش، حرکت، تکـاپو، انسـان هـا را     در مطالعه تاریخ زندگی انسان از همان ابتداي خلقت تا به امروز شاهد آن بوده

تحت عنوان حرکت براي دستیابی به یک اصل و ارزش غایی خالصه کرد کـه آن آسـودگی و آرامـش اسـت و در ایـن       می توان

روزگاران که زمین آبستن گذار از هزاره اي به هزاره ي دیگر است و با توجه به تعداد کالن شهرها زندگی آدمی در مجتمع هاي 

که براي کم کردن فشارهاي اجتماعی و محیطی توجه به . ها شده است ها و ناآرامی زیستی زندگی آنان دستخوش بسیاري تنش

  . از اهمیت ژرفی برخوردار است  (Environ Mutal psychology)مبحث روانشناسی محیطی 
.  

  : برتري کاشانه بر سکونت گاه  - ٢

اي می تواند باعث سعادت مهمترین مکان در زندگی ماست این اهمیت از آن جهت است که به صورت بالقوه  (Home)کاشانه 

کاشانه یک مجموعه غنی از معانی و فرهنگ، جمعیتی و روانی در حال تکامل . و یا تهدیدي جدي براي ادامه زندگی ما باشد

  . است که ما را به ساختار فیزیکی وصل می کند

دائمی در مقابل  - 1«: ندنوع تقسیم کرده ا 5را به  (Residernt)مشخصات سکونت گاه   (Iron Altman) 1آیرون آلتمن

گشودگی در مقابل – 5هویت در مقابل جماعت  - 4جمعی در مقابل غیر جمعی  -3شخصی شدن در مقابل یکسان  - 2موقت 

  »بسته بودن

سکونت گاه  ما غالبا هویت شخصی ساکنان را منعکس می کند محدوده هویت به میزانی است که سکونت گاه عالیق و 

  . نشان می دهد احتیاجات خاص ساکنان را

پناهگاه، نظم ، هویت ، همبستگی، گرما و مناسب بودن فیزیکی کاشانه و پناهگاه است که ما : مشخصات یک کاشانه عبارتند از

را با خلوت خصوصی ، امنیت، ایمنی و حفاظت در مقابل سختی  هاي زندگی بیرون احاطه کرده است محلی است که ما درآن 

از طریق . کاشانه صورت محوري در هویت ما دارد. کاوش می پردازیم و زندگیمان را نظم می دهیم جسارت پیدا می کنیم و به

کاشانه نشانه اي از خود . و خود ما را نمایش می دهد. ابزار شخصی و خود نمودن کاشانه مشابهت به هویت ما پیدا می کند

در مکانی که شخص فقط هدف داشتن یک سر . اشانه نیستداشتن یک سر پناه دلیلی به داشتن ک. تایید وجود ما است  . است

                                                 
عماري و ي مفصل نامه/ جلد دوم و سوم / دفتر پژوهش هاي فرهنگي / تهران / وحيد قباديان / مقاله روانشناسي محيط هاي مسکوني / رابرت گيفورت  ١

 .٧٣ص / فرهنگ 
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. معنایی براي او نخواهد داشت و احساس امنیت، نظم، هویت همبستگی ، گرما و مناسب بودن آن نمی کند. پناه زندگی کند

ر منظور از این چهارچوب تهیه یک تصوی. براي ترك روان شناسی یک محیط مسکونی یک چهارچوب نظم دهنده نیاز است 

  . مسکونی مختلف است (House)کامل از علل و نتایج زندگی در خانه هاي 

وابستگی شان تضاد ریشه هاي عمیقی دارد این دلبستگی از نیاز به درك روابط اجتماعی انسان جهت کسب مفهوم و 

ارد که منظور همان فرمانروایی به دنیاي حوادث و رویدادها سرچشه می گیرد که هر انسانی دریافتهاي مختلفی از فضا د

  : 2دریافت هاي روانی بوده است که با توجه به آن تعاریف مختلفی از فضا بیان شده است که از جمله این تعاریف عبارتند از

  . فضا را همانند یک شی ثابت و از بین رفتنی می بیند که هر چه به وجود آید در داخل این فضا جاي دارد: افالطون

یا مکان بیان می کند و آن را جزیی از فضاي کلی تري می داند که محدوده آن با محدوده  toposفضا را عنوان : ارسطو

  . حجمی که آن را در خود جاي داده است تطابق دارد

بر خصوصیت متافیزیکی فضا تاکید دارد، ولی در عین حال با تاکید بر فیزیک خاص و مکانیکی اصل سیستم مختصات : دکارت

  . ي قابل شناسایی کردن  وضعیت ها به کار بردراست گوشه را برا

بعد از رنسانس به تدریج مفاهیم فضا از موجودیت واقعی آن جدا و بیشتر به جنبه هاي متافیزیکی آن توجه شد ولی در زمینه  

  . هاي عملی فضا مفهوم مکانی بیشتري را پیدا کرد

نیز مطالعات زیادي صورت ) درك  فضا (سان قرار گرفته و در زمینه مورد توجه و مطالعه روانشنا) انسانی (در قرون اخیر فضاي 

  . گرفته است

  3ادارك محیطی

  : با توجه به مراتب فوق و تعاریف ذکر شده  

                                                 
/ ي معماري و فرهنگ فصل نامه/ جلد اول /  ١٣٧٨سال / دفتر پژوهش هاي فرهنگي / تهران / احساس و ادراک محيط و شکل / حسنعلي لقايي  ١

 .٦٨ص
  :برداشتي از مقاله هاي  - ٣
/ مجله عمران ، معماري و شهرسازي /  ٣٥جلد / تهران / بعي هويت هويت تابعي از کالبد يا کالبد تا/ دکتر فريبا قرائي ، مهندس نارسيس سهرابي  -الف
  .٥٨ص
  .١١٣ص/ مجله معماري در جهان امروز /  ١٧شماره / سال پنجم / تهران / روانشناسي ادراک فضا / زهرا فيضي  - ب
 .چاپ دوم/  ٩و  ٨فصل /  ١٣٨٣سال / گاه تهران موسسه انتشارات و چاپ دانش/ تهران / دکتر عليرضا عيني فر / آفرينش نظريه معماري / جان لنگ  -ج
  .١٢٧ص/ چاپ دوم /  ١١فصل /  ١٣٨٣سال / انتشارات چاپ دانشگاه تهران / تهران / دکتر عليرضا عيني فر / آفرينش نظريه معماري / جان لنگ  ١
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انسان از محیط از محوري ترین مقوالت در روان شناسی محیطی است ادارك محیطی فرایندي است  (Perception)ادارك 

اي الزم را براساس نیازش از محیط پیرامون خود بر می گزیند ادارك فرایندي هدفمند است و به که از طریق آن انسان داده ه

از این رو فرایند ادارك فقط ناشی از عوامل زیست شناختی و  . نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادارك کننده بستگی دارد

  . یخی نیز مربتط استبلکه به تجارت شخصی  فرهنگی و دیدگاههاي تار. فیزیولوژیک انسان نیست

و . در حقیقت ادارك محیطی از تعامل ادارك حسی و شناخت که ذهن انسان در روان آدمی تجربه شده اند حادث می شوند

فرایند خلق معنی در ذهن انسان در ادارك محیط اطراف خود بیش از آن که به تاثیرات خارجی مربوط باشد و به فرایندهاي 

دو اساس بسیاري از آزمایشهاي تصویري را تشکیل می دهد که روان شناسانی از قبیل لور شاخ انجام روانی انسان بازي می گرد

  . داده اند

وابستگی انسان به فضا ریشه هاي عمیقی دارد این دلبستگی از نیاز به درك روابط اجتماعی انسان جهت کسب مفهوم و فرمان 

یک مکان رفتار شکل می  (paradlgm) 4ه براساس تعاریف مقر رفتاريروایی بر دنیاي حوادث رویدادها سرچشمه می گیرد ک

  . گیرد که براي تشریح کار کردهاي اصلی فضاهاي معماري و طراحی شهري و یا طراحی آنها به کار گرفته می شود

تر است و ادارك محیط به صحنه اي که درك می شود نیز بستگی دارد هر کجا اختالف صحنه ها بیشتر است اثر محیط قوي 

گاها مردم عناصر و اجزاء درونی را خارج از محل خود . هر جا صحنه ها شبیه تر هستند، عوامل شخصی تاثیر بیشتري دارند

که الگوي فیزیکی خاصی را نشان نمی دهد و این گروهها و اجزا بر قضاوت فاصله گذاري ما اثر می . مورد بررسی قرار می دهند

مکان ها با قدرت بیشتري تخمین زده می شود و چنین تاثیري نیز در وضعیت ساختمان ها یا گذارد و به نظر میرسد بین 

  . طبیعت اطراف ما نیز وجود دارد که به آن توهم یا تحریف حسی می گویند

  :آیتم مورد بررسی قرار داد 6براین اساس می توان عوامل موثر بر فرایند ادراك را در 

مثال در میان یک . ادمی گرایش دارد که اشیایی را درك کند که مخالف با زمینه موجود است: ود تماز و تباین با زمینه موج -1

  محله خرابه وجود یک برج زیبا یا پارك زودترد دیده می شود 

  . محرکهایی که مشابهت هاي کالبدي مشترکی دارند احتماال بیشتر با هم مرتبط و درك می شوند: مشابهت  -2

                                                 
  .١٢٧ص/ چاپ دوم /  ١١فصل /  ١٣٨٣سال / نشگاه تهران انتشارات چاپ دا/ تهران / دکتر عليرضا عيني فر / آفرينش نظريه معماري / جان لنگ  - ٤
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هایی که در مجاورت هم قرار دارند و چه از نظر فضا یا زمان غالبا با هم همراه و مربوط می شدند و در  محرك:  مجاورت -3

  . ادارك ما تاثیر میگذارند

  . ارتباط فرایندي نمادین است که تکیه آن عمدتا بر واژه هاي معنا دار است: معنا -4

  . تناشی از تاثیر متقابل فرد و محیط اس:تاثیر شرایط محیط  -5

  . اول محرك کنونی و دوم واقعه گذشت که بر اثر محرك اثر میگذارد: حافظه به یاداوري امور در ذهن که دو علت دارد  - 6

  . که در این زمینه تعدادي از نظریه پردازان تعاریفی دال بر ادراك محیط ذکر کرده اند

  

  :5بیان برخی نظریه ها دال بر ادارك محیطی 

  ) احتمالی( گرایی آزمایشی عمل: برانس و یک  - 1

تاثیر برانس و یک برروانشناسی محیط ، ناشی از ایده او در مورد دیدگاه زیر بوده است وي معتقد بوده است که ناظر و محیط 

. هر دو مهم هستند، ارگانیسم و محیط به عنوان یک سیستم در نظر گرفته می شود و هر کدام ویژگی خود را دارا هستند

هاي درك شده تقریبا همان  شناسی متعلق به ساخت ارگانیسم و همچنین متعلق به ساخت محیط است و زیباییچنانکه روان

در نشانه هاي نزدیک ارتباط نزدیکی با . هاي دور به حقیقت می پیوندد زیبایی واقعی است و زیبایی واقعی ، حقیقتا در نشانه

  . با زیبایی مورد قضاوت استنشانه هاي دور دارد و نشانه هاي نزدیک در ارتباط  

  

  : فراهم کردن تسهیالت: گیبسون  -2

دیدگاه گیبسون توجه را . دنیا شامل مواد و سطوح است. گیبسون معتقد بود که نشانه ها در تسریع ادارك محیطی موثر است

د بر طبق نظر وي دوباره به سمت خود محیط و به خصوص محیط روزمره به عنوان یک عنصر اساسی در ادارك جلب می کن

ارتباط تنگاتنگ با فرم و شکل زمانی ایجاد می شود که معمار به عنوان . معمار باید ارتباط بین سطوح و تسهیالت را بیاموزد

                                                 
ي فصل نامه/ جلد دوم و سوم /  ١٣٧٨سال / دفتر پژوهش هاي فرهنگي / تهران / نسرين دهباشي / ادراک و شناخت محيطي / رابرت گيفورت  ١

 .١٥و  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١صص/ معماري و فرهنگ 
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هنر بصري و عینی تلقی می شود تا این که راهی باشد براي فراهم کردن محیطی کاربردي که در آنها انسان بتواند کار، زندگی 

  . و استراحت کند

  

  : ویژگی هاي مقایسه اي : برلین  - 3

نگرش برلین ارتباط دهنده ادارك و شناسایی است گرچه تفاوت هایی این دو ممکن است صورتی واقعی نداشته باشد نگرش 

ویژگی هاي محرك که باعث می شود که ناظر . وي این بود که تحریک محیطی ویژگی هاي مقایسه اي متعددي در بر دارد

چنین ویژگی هاي مقایسه اي شامل نوظهوري ، پیچیدگی و . به دنبال  تحقیقات گسترده تر برود و مقایسه کند توجه کند و

برلین معتقد بود که چنین ویژگی هایی در قضاوت هاي زیبایی شناختی ناظر و میل به جستجو اثر . برانگیختن تعجب می باشد

درك بهتر و روشن تر از فضا شناخت علم روانشناسی محیطی مورد بحث  می گذارد با توجه به تعاریف و نظریات ذکر شده براي

  . قرار می گیرد

  :  6تعریف روانشناسی

رفتار یعنی واکنش هاي یک فرد در یک محیط و در یک زمان معین این رفتار که در . روانشناسی را علم رفتار تعریف کرده اند

داراي معنا است و در واقع رفتار کلمه اي است که روانشناسان براي  عین حال هم به فرد هم به محیط وابسته است ، همیشه

مطالعه روح ما روان یا عملکرد ، تاریخ  بسیار طوالنی دارد می توان گفت که . بیان آنچه مردم انجام می دهند به کار می برند

  . همراه خلقت انسان به وجود آمده است

تا پرداختن به مسائل کارکردي آنها به . مسائل زیبا شناختی طراحی شده داشتند از نظر روانشناسان معماران تاکید بیشتري بر

از این رو . عقیده روان شناسان اصلی ترین معیار طراحان در فرایند طراحی توجه به فرم و جنبه هاي زیبایی شناختی آن بود

را قربانی خواهش هاي زیبایی شناسانه و روان شناسان معتقد بودند که طراحان نیازهاي واقعی روزمره استفاده کنندگان 

  . انتزاعی خویش می سازند و لذا مردم را بیش از پیش با محیط طراحی شده نامانوس ساخته اند

                                                 
 .١٥ص /  ٤١چاپ / نشر ساواالن / ران ته/ روانشناسي عمومي / دکتر حمزه گنجي  ١
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بر خالف روان شناسی سنتی که پژوهشهاي انجام شده در آن توجهی به ارتباط بین رفتار انسان و محیط کالبدي او نداشت ودر 

ین مفهوم ارتباط انسان با محیط یا بوم خویش می رفت ، تا به گونه اي روز افزون مورد توجه قرار روان شناسی بوم شناختی ا

  . گیرد

  : خوانایی 

فضایی خوانا است که . گویند (Legibility)کیفیتی است که موجبات قابل درك شدن یک مکان را فراهم می آورد را خوانایی 

خوانایی در دو . ي مربوطه را در تصویر ذهنی مردم شکل داده ویا مالحظه نمودبتوان یک مفهوم روشن و دقیقی از ویژگی ها

  :کند سطح اهمیت پیدا می

  الگوهاي فعالیت  - 2فرم کالبدي  -1

  :  7مکان ها ممکن است در یکی از این و سطح خوانا دو قابل فهم باشند خوانایی و شهر سنتی در مقایسه با شهر مدرن

از بعد خوانایی خیلی خوب کار می کردند مکان هایی که مهم به نظر می رسیدند واقعا مهم بودند و قبل از قرن بیستم شهرها 

معموال بزرگترین فضاهاي عمومی با مهمترین . مکان هایی که جنبه همگانی داشتند به راحتی تشخیص هویت می شدند

  . تسهیالت و یا خدمات عمومی ارتباط و پیوند داشتند

در شهرهاي مدرن شباهت بین . شهر مدرن فقط از این جنبه که ساختمان ها نمی توانند دروغ بگویند ، خوانایی دارند

ساختمان هاي همگانی مهم در ساختمانی هاي خصوصی غیر مرتبط با نیازهاي همگانی که محل خوانایی بصري است آشفتگی 

  . ایجاد می کنند

وق پیدا کند که تنوع تجربیات حسی را که موجب لذت استفاده کنندگان هستند تصمیم گیري هاي ما باید در جهتی س

  . نامیم افزایش دهد ما چنین کیفیتی را غناي حسی می

غناي حسب صرفا یک موضوع ناب بصري به شمار نمی آید بلکه حس هاي دیگر برآن تاثیر گذاشته و از الزامات طراحی 

حس بویایی ، حس شنوایی ، حسب بساوایی و حس ) حرکت(حس جابجایی : ز محسوب می گردد حس هایی دخیل عبارتند ا

  . بینایی 

                                                 
دانشگاه علم و / تهران / دکتر مصطفي بهزاد فر / محيط هاي پاسخ ده / اي ين بنتلي ، آلن آکلک ، پال مورين ، سومک گلين و گرهام اسميت  - ٧

 .چاپ دوم/ فصل سوم /  ١٣٨٥سال / صتعت ايران 
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  . حس بینایی هم از لحاظ جمع آوري اطالعات هم از لحاظ قابل تحت کنترل  بودن حس مسلط است

 غناي حسی بصري به طور قابل توجهی به حضور تضادهاي بصري در سطح مورد بررسی وابسته است تاثیر گذاري ابزار

  : دستیابی به  چنین فضاهایی به دو عامل اساسی وابستگی پیدا می کند

  چگونگی جهت گیري سطوح مورد بررسی  -1

  . موقعیت یا جایگاه هاي احتمالی که سطوح مورد بررسی از آن جا مشاهده خواهند شد -2

شاهده وجود ندارد و لذا جایی براي اگر یک بدنه خاص  فقط یک عنصر شاخص را در خود داشته باشد دیگر حق انتخاب براي م

البته . غناي احساس باقی نمی ماند اگر تعداد عناصر بصري آن سطح غیر افزایش یابد غناي بصري آن سطح نیز افزایش می یابد

چنانچه شمار عناصر شاخص یک سطح معلوم از حد خاصی تجاوز نماید دیگر نمی توان تنوع عناصر را مالحظه نمود طوریکه 

اغلب به طور . ارزش غناي حسی همیشه فراتر از سادگی نیست. ه عناصر با هم به مثابه الگوي واحدي تجسم می یابدمجموع

تجعب آوري براي سادگی نیازمند یک پوسته اضافی هستیم که به کالبد موجود نهاده شده سادگی بصري نیازمند لوازم 

غالبا در عمل غناي حسی در یک دامنه دید بسته با ارزش تر . رددمخفیانه اي است که کاري نسبتا پیچیده و گرانقیمت می گ

طراحی مبتنی بر غناي حسی با اتخاذ یک سیاست مناسب به ویژه براي مکان هاي دید بسته ممکن است ظاهرا هزینه . است 

  . مایدهاي اضافی بهمراه داشته باشد اما در محصول نهایی یا پاسخدهندگی مالی و کیفی را با هم عرضه می ن

  :  8ماهیت روانشناسی محیطی

روانشناسی محیطی زیر مجموعه از علوم رفتاري است علوم رفتاري عالوه بر روانشناسی شامل دانش هایی چون انسان شناسی ، 

بنابر نظر کریک ، روان شناسان محیطی معادل روان شناختی رفتار انسان . جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصادي است

همانگونه که از این تعریف مستفاد می شود روان . ونه اي است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدي مرتبط باشدبه گ

شناسی محیطی رابطه انسان با محیط کالبدي و تاثیرات این دو بر یکدیگر را به گونه اي مورد بررسی قرار می دهد که ارزش ما 

                                                 
  : برداشتي از مقاله هاي   ١

  .مجله معماري و فرهنگ / آشنايي با ماهيت و نقش روانشناسي محيطي در طراحي کالبدي / ي دکتر قاسم مطلب -الف 
مجموعه هنرهاي /  ١٠شماره /  ١٣٨٠زمستان / تهران / روان شناسي محيطي دانشي نو در خدمت معماري و طراحي شهري / دکتر قاسم مطلبي  - ب

 .٥٢ص/ زيبا 
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لذا روان شناسی محیط به مطالعه تجربه فردي و جمعی مردم از مکان ها . ار گیردو نگرش ها و احتیاج هاي او مورد توجه قر

  عالقه مند است . نیز از نوع رفتارهاي بنیادین انسان ها می باشد

ادارك و شناخت محیطی از : عبارتند از . مفاهیمی که در روان شناسی محیطی در ارتباط با طراحی باید مورد توجه قرار گیرند

  . ي رفتاري ، چگونگی ارتباط محیط و رفتار مردم و بهره گیري از این داده ها در ساخت تئوري هاي طراحی قرارگاهها

  

  9(Physical reterminism)کالبدي  (Dete minism)معنا گري 

روانشناسی محیطی در حقیقت در جهت خلق تئوري هاي تجربی است که حاصل مشاهدات رفتارهاي انسانی در محیط روزمره 

یکی از مهمترین مباحث در . آن هم به گونه اي که این تئوري ها بتوانند مورد استفاده طراحان قرار بگیرند. بوم او است و

  گري محیطی تئوریهاي محیطی نقش محیط در شکل دهی به رفتار انسان یا اصطالحاً معنا

 (Standing pattern of behavior)جاد دگرگونی ها در عناصر معماري محیط و است که عبارت است از این معنا که با ای

  . یا توانش هاي آن می توان رفتار آدمی را به ویژه در سطح رفتارهاي اجتماعی دگرگون ساخت

نقش علوم رفتاري در طراحی محیطی معتقد است که محیط » «آفرینش نظریه معماري «در کتاب  (Jan Leng)جان لنگ 

اما به هیچ . هستند که می توانند باز دارنده و یا تسهیل کننده رفتارهاي مردم شوندهاي کالبدي همان قرارگاههاي رفتاري 

  » .وجه تعیین کننده رفتارها نیستند زیرا این انگیزه و نیازهاي انسانی است که تعیین کننده رفتارهاي مردم است

معنا . ي لذت از معماري نکته اي اساسی است انتقال معنا از خالل عنصر و رسانه اي معمارانه هم براي کاربردي معین و هم برا

اهمیت قابل توجهی در ادارك دارد و یکی از مهمترین عوامل موثر در رفتار انسانی و بدون شک در احساس انسان مشارکت و 

   .دخالت دارد و معنا توسط معماران و طراحان به یک نحو در شمار افزاینده اي از موقعیت هاي مورد بحث قرار می گیرد

  

  معناي محیط ساخته شده 

                                                 
  :برداشتي از - ٩

  /  ١٣٨٦زمستان / تهران / مقاله روانشناسي محيطي دانشي نو در خدمت معماري و طراحي شهري / دکتر قاسم مطلبي  -الف 
  .٥٢ص / مجموعه هنرهاي زيبا /  ١٠شماره 

 .چاپ دوم/  ٨فصل /  ١٣٨٣سال / موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران / تهران / دکتر عليرضا عيني فر / افرينش نظريه معماري / جان لنگ  - ب
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به طور کلی معناي یک محیط حاصل تعامل بین توانش هاي آن محیط و نیازهاي فردي و جمعی استفاده کنندگان آن است ، 

  : که در شش آیتم، مورد بررسی قرار گرفته است

  معناي سختی و استحکام که گویاي مقاومت و پایداري آن در مقابل باورهاي وارده  -1

  .اي سودمندي که قابلیت خود را در ارتباط با کاربردي غیر از کاربرد اولیه خود به نمایش میگذاردمعن -2

معناي ابزار که در این معنا بناي یک ساختمان و یا بخشی از آن کاربرد مشخص و از پیش طراحی شده را به عهده می  -3

  . گیرد

  . ه قرار بگیرد و یا نگیرد معناي احساسی آن قابل درك استمعناي ارزشی و عاطفی که آن ساختمان چه مورد استفاد -4

  معناي نشانه اي  -5

با » تداعی معنا«معناي نمادین و رمزي یک بنا در درك آن بسیار پیچیده و دشوار است و در بسیاري از موارد از طریق  - 6

  . آیند وجود می مفاهیمی خاص که قابل لمس نیستند و یا حضور کالبدي در دنیاي مادي ندارند، به

  

  : تعیین رابطه هویت با اشیائ و فضاها 

انسان حتی با یک شیء و یا یک فضا احساس این همانی می کند و آن را قسمتی  از من خود یا ماي جمع می پندارد در این 

ه بیانی دیگر آن حالت ذهنیت فرد از حد خود تجاوز کرده و عینت بخشی از دنیاي عینی از تبدیل به ذهنیت خود می کند و ب

را بخشی از هویت خود می داند و فرد در برخورد با یکی از عوامل شکل دهنده هویت مکان احساس این همانی می کند این 

  . امر در مورد فضاها نیز صادق است

ضا باید سه فرایند تولید ف 10به گفته ویترویوس«. مدرسه دوران کودکی و یا خانه پدري گوشه اي از ما یا هویت ما شده است

  : »انتظار آدمی را برآورده کند

رفع نیازهاي (کارایی، ایستایی و زیباي، منظور از کارایی وجود عملکرد مناسب و فرآخور شرایط مصرف کنندگان فضا است 

( د ایستایی فضا به معناي اخص آن یعنی مقاوم بودن که حتی ماندگاري از گزنه آفت هاي روزگار را نیز شامل می شو) غریزي

                                                 
/  ٣٥شماره / مجله عمران ، معماري و شهرسازي / تهران / هويت تابعي از کالبد يا کالبد تابعي از هويت / دکتر فريبا قرايي ، مهندس نارسيس سهرابي  ١

 .٥٥ص
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سرانجام منظور از زیبایی لذت و انبساط خاطري است که بعد از ادارك تداعی آن فضا به مخاطب دست ) رفع نیازهاي طبیعی 

زمانی می توانیم فضا را بشناسیم و از آن بهره گیریم که نسبت به معناي نمادین فرهنگی ) رفع نیازهاي فطري . ( می دهد

  . درك آن معنا فضا را به درستی نفهمیده و یا در آن احساس راحتی نخواهیم کرداجتماعی آن آگاه باشیم درصورت عدم 

  

  : نتیجه گیري 

: تمام تالش و حرکت و تکاپوي انسان را می توان تحت عنوان حرکت براي دستیابی به یک اصل و ارزش نمایی خالصه کرد 

  .آرامش و آسودگی

  ر کاهش فشارها بر روان انسان ها وآرام گرفتن وي می باشد محیط زندگی ما در عین حال می تواند عامل موثري د

  . می تواند به عاملی تشدید کننده تبدیل شده و چه بسا عامل اولیه بسیاري از نا آرمی هاي فکري و روحی می باشد

تر از همه هر عنصر هنري طراحی آن چیزي است که بودن در آن و یا نگاه کردن به آن لذتی خاص را پدید می آورد ، ولی مهم

فضا فعالیت هاي مورد نظر شان را تسهیل می . محل باید براي استفاده کنندگان فضا این مکان را فراهم کند که احساس کنند

  . کند و نه این که مانع انجام آن ها شود که این همان فقدان ارتباط بین طراحی و روان شناسی محیطی است
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  1379/ نشر خاك / ترجمه آرامش ارباب جلفاي / فضا  -

  انتشارات آزاده / ترجمه محمد رضا نیک خواه محی الدین فقدانی / فشار روانی و راههاي مقابله با آن / کلمن ورنون  -

  1348/تهران / انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب / ترجمه محمود بهزاد / روان شناسی فیزیولوژیک / ی موردگارگیلودت -

  1378فروریدن ماه  29تا  25جلد اول / مجموعه مقاالت دومین گنگره تاریخ معماري و شهر سازي ایران، ارگ بم کرمان  -

  1368/ تهران / جامعه شناسی عمومی / منوچهر محسنی  -

  مبانی فلسفی و روانشناختی ادارك / کوپر کلیر / مکی ال راس و نیترزا دوار  -

  8شماره / 1382زمستان / فصل نامه خیال/ مفهوم و مراتب فضاي کیفی / محمد زاده ، بهناز امین زاده  -

  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی / روانشناسی محیط / شهرناز / مرتضوي  -
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  ادراك در محیط هاي ناآشنا و عجیب  رفتار و/ هلن رومن  -

 ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد و مهندسی عبدالرضا همایون / زیبا شناسی در محیط / یورگ کورت گروتر  -
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